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Życie na morzu, które stawia człowiekowi tyle wymagań, ma tę wyższość nad życiem na lądzie, 

że żądania jego są proste i nie można się od nich uchylić 
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Wstęp 

 

Życie człowieka od wieków jest związane z morzem. Czerpiemy z jego pokładów fauny i flory oraz 

ze złóż jego dna, wydobywając gaz, ropę i inne surowce. Morze jest nam niezbędne jako droga 

komunikacyjna. 

 

Każda jednostka pływająca stanowi zagrożenie dla środowiska morskiego, jak również środowisko 

morskie stanowi zagrożenie dla jednostki. Jacht podczas podróży napotyka różne warunki 

pogodowe, które mogą stwarzać większe lub mniejsze zagrożenie dla niego i przebywającej na nim 

załogi. Przetrwanie warunków ekstremalnych, w jakich znajdzie się jacht, zależy przede wszystkim 

od jego stanu technicznego, do którego przyczynia się człowiek. 

 

Wkład człowieka w eksploatację jachtu nie tylko zawęża się do obsługi jednostki, ale również 

staramy się zapobiegać i przewidywać okoliczności, w jakich jacht może się znaleźć i możliwie 

przeciwdziałać ewentualnym skutkom. Dlatego powołane zostały organizacje oraz instytucje 

klasyfikacyjne, których zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem żeglugi. 

 

Towarzystwo klasyfikacyjne jakim jest Polski Rejestr Statków SA, nie tylko opracowuje standardy 

bezpieczeństwa w formie wydawanych Przepisów, ale także sprawuje nadzór nad ich realizacją 

w czasie budowy jednostki i w jej późniejszej eksploatacji. W tym celu PRS nieustannie wykonuje 

prace o charakterze naukowo-badawczym, związane z wciąż zmieniającymi się nowymi 

wymaganiami 

 

 



1. Aktualny stan prawny związany z nadzorem technicznym 
 

Zgodnie z pkt. 2 § 2.1 rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 7 października 2014 

r. w sprawie wymagań w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków 

nieobjętych umowami międzynarodowymi (Dz.U. 2014 poz. 1335) – jacht morski może być 

używany w żegludze morskiej jeżeli spełnia wymagania techniczne w zakresie określonym w § 8 

rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. 

w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (Dz.U. poz. 326). 

 

Rozporządzenie to wydane na podstawie art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.  

o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. Nr 228, poz. 1368) w rozdziale 2 § 8 określa, że jacht 

odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego, jeżeli odpowiada 

przepisom technicznym w zakresie: 

1) konstrukcji kadłuba, 

2) wyposażenia kadłubowego, 

3) urządzeń kotwicznych i cumowniczych, 

4) osprzętu żaglowego, masztów i olinowania (w odniesieniu do jachtów, których to dotyczy), 

5) silników napędowych oraz urządzeń maszynowych, 

6) mechanizmów pomocniczych, 

7) zbiorników ciśnieniowych wraz z ich urządzeniami, 

8) instalacji rurociągów, 

9) wałów śrubowych oraz śrub napędowych i innych pędników, 

10) urządzeń elektrycznych oraz ich instalacji, 

11) ochrony przeciwpożarowej, 

12) stateczności, pływalności i niezatapialności, 

13) wolnej burty (w odniesieniu do jachtów, których to dotyczy), 

14) urządzeń kuchennych i grzewczych, 

15) ochrony środowiska, 

16) innych urządzeń z zakresu technicznego stanu bezpieczeństwa, 

17) pomieszczeń załogowych i pasażerskich. 

 

W odniesieniu do poszczególnych elementów budowy jachtu morskiego, jego stałych urządzeń 

i wyposażenia, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 7 października 2014 r., uznaje 

się za obowiązujące wymagania techniczne: 

1) Polskiego Rejestru Statków SA, 

2) uznanej organizacji upoważnionej do wykonywania zadań administracji morskiej na 

podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, 

w zakresie określonym w upoważnieniu, 

3) w przypadku jachtów morskich o długości do 15 m – podmiotu upoważnionego do 

wykonywania przeglądów technicznych tych jachtów na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy 

z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim 

– które są udostępnione na ich stronach podmiotowych. 

 

2. Przepisy PRS wymagania w zakresie jachtów i łodzi  
 

Pierwsze wydanie „Przepisów klasyfikacji i budowy jachtów morskich” ukazało się 1975 roku, 

natomiast pierwsze wydanie „Przepisów klasyfikacji i budowy łodzi motorowych” w 1996 roku. 

Od tego czasu PRS nieustannie pracuje nad rozwojem przepisów, starając się wprowadzać nowe 

wymagania zgodne z Dyrektywą 94/25/WE oraz wymagania norm zharmonizowanych z tą 

dyrektywą. Innym źródłem informacji wykorzystywanych przy aktualizacji są analizy awarii 



i wypadków jednostek pływających. Kolejny aspekt to postęp techniczny w dziedzinie 

materiałowej, jak i postęp w dziedzinie technologii przetwarzania materiałów. 

Obecnie „Przepisy klasyfikacji i budowy jachtów morskich PRS” składają się z siedmiu części: 

 

Część I –  Zasady klasyfikacji edycja 2012 r. 

Część II –  Kadłub edycja 1996 r. 

Część III –  Wyposażenie i stateczność edycja 1996 r.  ze zm.  z 2013 r.  

Część IV –  Urządzenia maszynowe edycja 2013 r. 

Część V  –  Urządzenia elektryczne edycja 2013 r. 

Część VI –  Materiały edycja 2012 r. 

Część VII –  Osprzęt żaglowy edycja 1999 r. 

 

Wymagania każdej części Przepisów mają zastosowanie do jachtów w budowie – w pełnym 

zakresie oraz do jachtów w eksploatacji – przy przebudowie i remoncie kapitalnym oraz w każdym 

przypadku, w jakim jest to uzasadnione. 

 

Wymagania techniczne Przepisów są ustalane przy założeniu, że każda jednostka pływająca, której 

dotyczą, wraz z jej urządzeniami i wyposażeniem, jest eksploatowana zgodnie z zasadami dobrej 

praktyki morskiej oraz utrzymywana w należytym stanie technicznym. Jednocześnie należy 

zauważyć, że wymagania techniczne zawarte w Przepisach są wymaganiami minimalnymi 

i odzwierciedlają uznany za wystarczający standard bezpieczeństwa. 

 

 

3. Inne wymagania techniczne dla jednostek pływających o długości do 24 m  
 

W dniu 16 czerwca 1994 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę 94/25/WE w sprawie zbliżenia 

przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących 

się do rekreacyjnych jednostek pływających. Dyrektywa ta została przyjęta w kontekście tworzenia 

rynku wewnętrznego, aby doprowadzić do harmonizacji poziomu bezpieczeństwa rekreacyjnych 

jednostek pływających we wszystkich państwach członkowskich i aby usunąć przeszkody w handlu 

rekreacyjnymi jednostkami pływającymi między państwami członkowskimi. 

 

Początkowo Dyrektywa 94/25/WE obejmowała jedynie rekreacyjne jednostki pływające 

o minimalnej długości kadłuba 2,5 m i maksymalnej długości kadłuba 24 m. Przyjęta 16 czerwca 

2003 r. Dyrektywa 2003/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniająca dyrektywę 

94/25/WE rozszerzyła zakres stosowania dyrektywy 94/25/WE, aby uwzględnić w zmienionej 

dyrektywie skutery wodne oraz zintegrowane wymagania w zakresie ochrony środowiska przez 

przyjęcie granicznych wielkości emisji spalin (CO, HC, NO x i cząstek stałych) i poziomu hałasu 

dla silników napędowych zarówno z zapłonem samoczynnym, jak i iskrowym. 

 

Doświadczenie 20 lat funkcjonowania Dyrektywy wykazało, że te podstawowe zasady sprawdziły 

się w przedmiotowym sektorze oraz powinny zostać utrzymane i jeszcze silniej propagowane. 

Postęp techniczny na rynku spowodował jednak pojawienie się nowych kwestii w zakresie między 

innymi wymagań środowiskowych. Aby uwzględnić ten postęp i udzielić wyjaśnień dotyczących 

ram, w których wyroby objęte niniejszą dyrektywą mogą być wprowadzane do obrotu, dyrektywa 

94/25/WE została uchylona i zastąpiona nową Dyrektywą 2013/53/UE z dnia 20 listopada 2013 r., 

która wchodzi w życie 18 stycznia 2016 r. 

 

Dyrektywa, oparta na zasadach nowego podejścia, ustanawia jedynie zasadnicze wymagania 

dotyczące rekreacyjnych jednostek pływających, pozostawiając szczegóły techniczne do przyjęcia 

Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN)  w zakresie norm i przepisów technicznych. 

Zgodność z ustanowionymi w ten sposób normami zharmonizowanymi, których numery 



odniesienia są opublikowane w „Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”, zapewnia 

domniemanie zgodności z wymaganiami dyrektywy. 

 

 

4. Podsumowanie  
 

Polski Rejestr Statków jest instytucją prowadzącą niezależną działalność rzeczoznawczą na rynku 

międzynarodowym, która - kierując się interesem publicznym - poprzez formułowanie wymagań, 

nadzór i wydawanie odpowiednich dokumentów pomaga administracjom państwowym, 

ubezpieczycielom i swoim klientom zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających 

i środowiska naturalnego.  


